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A börtönbüntetésüket töltő elítéltek feltételes szabadságra 
bocsátását és a büntetések félbeszakítását a Büntetésvégre
hajtás Országos Parancsnokság Jogi- és Igazgatási Osztálya, 
valamint a munkahely és börtöntanácsok végzik.

az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy ezek a szer
vek., különösen a börtön és munkahely parancsnokságok ezt a 
munkát felületesen végzik, az ilyen irányú kérelmek elbírá
lásakor a börtön és munkahely tanácsok az elítéltnek csak a 
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időben tanúsított 
magatartását és végzett munkáját értékelik, figyelmen kívül 
hagyva az általa elkövetett bűncselekmény súlyosságát, az 
elitéit társadalomra veszélyességének fokát.

Mindezek következtében több esetben előfordult, hogy meg nem 
érdemelt kedvezménnyel kerültek szabadlábra olyan elítéltek, 
akiket súlyos politikai vagy köztörvényes bűncselekmény miatt 
ítéltek el.

A Kormány által megállapított büntetőpolitika érvényesülése, 
a feltételes szabadságra bocsátásra, valamint a büntetések 
félbeszakítására vonatkozó törvényes rendelkezések szigorú 
betartása érdekében

megparancsolom:

1. / a feltételes szabadságra bocsátást és a büntetésfélbe-
szakítást - a 2. pontban szabályzott esetek kivételével - 
a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka, akadályoz
tatása esetén helyettese engedélyezi.

2. / A munkahely és börtöntanácsok javaslatára a munkahely
és börtönparancsnokok engedélyezik azoknak az egy évig 
terjedő szabadságvesztés büntetésre elitéit politikai, 
valamint három évig terjedő szabadságvesztés büntetés
re elitéit köztörvényes bűntetteseknek a feltételes 
szabadlábra helyezését, akik büntetésük háromnegyed 
részét már kitöltötték.
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3./ A jelen parancsban foglalt kedvezmény megadásának el
bírálásához a munkahely, illetve börtöntanácsok az 1. 
pont hatálya alá eső elítéltek tekintetében is köte
lesek indoklással ellátott javaslatot felterjeszteni 
a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokának.

4./ A feltételes szabadon bocsátásra és a büntetés félbe
szakítására irányuló javaslatokat a Büntetésvégrehaj- 
tás Országos Parancsnokságán létesített Szabadítási 
Bizottság terjeszti a Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnoka elé.

A Bizottság összetétele:

Elnök: A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága 
Jogi és Igazgatási Osztályának vezetője.

Tagjai: A Bv. Szabadítási Csoport vezetője, a Bv. Po
litikai Nevelő Osztályának kiküldöttje, vala
mint politikai elítéltek esetében a BM. II/8- 
as osztály egy vezető beosztású megbízottja.

Szabadítási Bizottság szükség szerint ülésezik.

Sürgős vagy rendkívüli esetben a Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnoka a Szabadítási Bizottság előzetes 
javaslata nélkül engedélyez feltételes szabadonbocsá- 
tást és büntetés félbeszakítást. A Bizottság elnöke 
ezekről a szabadi fásokról a Bizottság tagjait tájékoz
tatja.

5./ A Szabadítási Bizottság elé kerülő ügyeket a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnoksága Jogi és Igazgatási 
Osztálya készíti elő.

6. / A Szabadítási Bizottság nem tárgyalja az Igazságügymi-
nisztérium és a Legfőbb Ügyészség által feltételes sza- 
badonbocsátásra és büntetés félbeszakításra tett elő
terjesztéseket. Amennyiben a szabadítási kérdésben a 
Bv. Parancsnokságnak ellenvéleménye van a belügyminisz
ter vagy helyettese az igazságügyminiszterrel, illetve 
a legfőbb ügyésszel együttesen dönt.

7. / Jelen parancsomat a folyamatban lévő ügyekben is alkal
mazni kell.

Biszku Béla s.k. 
belügyminiszter.

Kapják: elosztó szerint. 
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